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EDITORIAL 

Vážení čtenáři, 

před letními prázdninami tohoto kalendářního roku se zrodil nápad na obnovu školního časopisu. 

A pokud už jste si tohle přečetli, znamená to, že se tato myšlenka povedla zrealizovat.  

Nyní se Vám pokusím vysvětlit, co je a bude školní časopis a co to pro Vás přináší. Školní časopis 

nebude mít přesně vyhrazený časový úsek pro vydávání, bude to takový občasňák. Jeho téma nám ale 

jasné bude – s jedinou výjimkou vydání, které právě držíte v rukou. Toto vydání nemá své hlavní téma, 

protože nejprve potřebujeme zjistit, jestli Vás nový školní časopis zaujme, a my doufáme, že ano.  

V tomto čísle tedy očekávejte mix všeho, co v časopisu můžete najít: články na různá témata, 

křížovky a luštěnky, omalovánky, vtipy nebo třeba i soutěže.  

 

Informujte nás na e-mail (chvaletickydenik@seznam.cz) o tom, co bychom měli zlepšit, a 

pokud bys i Ty chtěl/a být v našem týmu, tak se nám ozvi na e-mail a napiš Své jméno, příjmení a co 

bys do školního časopisu chtěl/a přidávat nebo s čím bys nám chtěl/a pomoct. 

 

Za celý náš tým Vám děkuji za případnou spolupráci a doufám, že Vás časopis bude bavit. 

S pozdravem 

Adam Heřman (8. C) 
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DRBÁRNA 

PRAVDA, NEBO LEŽ?  

 

V dnešní době po internetu 

koluje mnoho informací, ale  

umíte rozeznat tzv. fake news?  

 

Proto v tomto časopise budete pravidelně nacházet články s příběhy našich vyučujících a 

Vaším úkolem bude rozeznat, zda je pravdivý, nebo ne. Odpovědi můžete posílat na e-mail: 

chvaletickydenik@seznam.cz. Do předmětu napište „PRAVDA, NEBO LEŽ“ a do textu 

napište, jestli je příběh pravdivý, nebo ne. Z těch, kteří budou mít odpověď správnou, jednoho 

vylosujeme a dotyčný dostane malý dárek😊.    

A tady máte první dávku příběhů:  

Několik týdnů před vydáním tohoto čísla jsem dělal rozhovor s panem učitelem Soukupem. 

A co jsem se dozvěděl? Ptal jsem se na zajímavé okamžiky z jeho života, zda má rodinu atd. 

Nejzajímavější mi ovšem přišlo to, že pan učitel byl třikrát ženatý s tou samou paní a potřetí se 

s ním rozvedla kvůli tomu, že rozkrádal socialistický majetek. Prý spolu mají syna, který 

vystudoval dvě prestižní anglické školy a nyní žije v Americe.  

HÁDANKY  

HÁDANKA S NEJASNÝM KONCEM  

POLOŽÍM VÁM JEDNODUCHOU OTÁZKU: KDY KONČÍ ŠKOLNÍ ROK? ŘÍKÁTE SI – MÁME TO 

V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE! MYSLÍTE SI, ŽE 30. ČERVNA 2020? OPRAVDU? 

VTIPNÉ HÁDANKY  

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět ve škole? Zvonek.  

Víte proč si babička s dědou píšou na dveře K+M+B? Aby si nezapomněli KLÍČE+MOBIL+BRÝLE.  

Proč v parku stojí sochy? Protože si neumí sednout.  

Jak dlouho nese podkova koně? Dokud kůň nezvedne nohu, pak nese kůň podkovu.  

Je to modré a požírá to čas. Co je to? Facebook.  

Víte, co je ředitelství silnic a dálnic? Ředitelství silnic a dál nic.  

Mám ruce, ale nedokážu tlesknout, kdo jsem? Hodiny.  

Víte, co se stane s krávou po pěti letech života? Bude jí šest.  

Víte, co vznikne z kolmice a rovnoběžky? Koloběžka.  

Co zastaví padající vlasy? Podlaha.  

Jak se drží veš na vlasech? Vší silou.      Daniel Lehejček  

mailto:chvaletickydenik@seznam.cz
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KVÍZ 

POZNEJ UČITELE PODLE  HLÁŠKY 

1. Máš v hlavě takový hovězo, kuřeco vepřový guláš. ------ 

2. Vy jste ale křupani!  ---- 

3. To jsem z toho teda špatná, jsem myslela, že vám to půjde líp.  ------ 

4. Hop, a je tu lidoop. ---- 

5. Ták, děti, napíšeme si takovou majinkatou prověrčičku! ------------ 

6. Teda děti, nechtěla bych jít na starý kolena sedět, ale já ho zabiju! 

 ---------- 

7. Budeme psát v momentě, kdy budeš furt zjišťovat, jestli budeme něco psát!  --

---------- 

8. Srovnejte ty lavice, aby to takhle hezky lajnovalo!  ------------ 

9. Tak, kdo by si potřeboval vylepšit skóre. ------ 

10. No, jaká škola, takové zvonění!  ---- 

11. Dobrý den, posaďte se.  ------ 

12. Dávej si pozor, Evelína je vždy připravená!  ------ 

13. Děti, někdo z vás kouří, teď jak chodím kolem, vycítím to. ---------- 

(připravila Linda Fuchsová – 7. A) 

 

Správné odpovědi najdete na poslední straně. 
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ROZHOVOR S… 

V každém čísle našeho občasníku najdete rozhovor s jedním pracovníkem školy. V prvním čísle 

nemůžeme začít nikým jiným než naším vrchním šéfem, tedy panem ředitelem: 

Jak dlouho pracujete na této škole? 

Na této škole jsem 15. rok.  

A už od začátku jste dělal ředitele?  

Tady ano, nastoupil jsem sem, když mi bylo 50, předtím jsem 25 let učil na jiné škole, potom 

jsem se přihlásil do konkurzu, v konkurzu jsem obstál a v roce 2005 jsem nastoupil sem na 

Chvaletickou. 

Baví Vás tato práce?  

Baví, je to úžasná práce, baví mě práce s dětmi. 

Je hodně těžké vymyslet program pro žáky?  

Jak říká paní učitelka Bartáková – Nejlepší je nechat to na dětech, protože děti to vymyslí líp 

než my, protože jsou kreativní, mají nápady, elán, úžasnou energii, takže je to všechno ve 

spolupráci s těmi dětmi, proto žákovská samospráva…   

Existoval již na této škole nějaký časopis?  

Za tu dobu, co tu jsem, tak to byly tak dva nebo tři, ale je to o tom, že pokud někdo ten 

časopis dělá a potom odejde, tak s ním to skončí.  

Jak jste se na základní škole učil? 

Celkově dobře, na vysvědčení jsem měl asi do 3. třídy samé 1 a potom 1 a 2. 

Jaký byl Váš největší průšvih? 

Jednou jsme jedné paní učitelce přemístili trabant… Dostali jsme ředitelskou důtku a mohli 

jsme být rádi, mohla to být 2 z chování. 

Ukradl jste někdy něco? 

Ano, jasně, třešně, ovoce, jednou na táboře jsme ukradli brambory, a když jsem byl na vojně 

na cvičení na Šumavě, tak jsme měli takový hlad, že jsme ve vesnici ukradli 3 králíky. 

A přišel na to někdo někdy? 

Ne, u toho ovoce jsme byli v JZD, kde byly velké lány, takže tam se to ztratilo. A u těch 

králíků se na to taky nepřišlo :). 
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Vlezl jste někdy na cizí pozemek bez dovolení? 

Určitě, když jsem chodil na střední školu, tak jsem měl holku a v jedné zahradě jsme viděli 

krásnou houpačku, tak jsme přelezli plot, a když nás zpozoroval majitel, tak nás málem 

přerazil, řval na nás, že nás přetáhne hráběmi a násadou, a kdybychom neměli dobrou fyzičku, 

tak bychom nemuseli dopadnout dobře. 

Provedl jste někdy něco v dospělosti?  

Samozřejmě, každou chvíli, tohle už bylo před delší dobou – nechal jsem jednu holku po 

škole (asi ve 13:30), po vyučování jsem šel na oběd a jel jsem domů. Asi v 16:45 mi volala 

paní uklízečka, že ta žačka je stále ve škole. 

A měl jste z toho nějaký problém? 

Ne, omluvil jsem se a bylo to v pořádku.   

Vystupoval jste někdy na nějaké mimoškolní akci (nepořádanou jakoukoli 

školou)? 

Ano, s pěveckým sborem, kde jsem později hrál na kytaru. Také s dramatickým kroužkem – 

to bylo takové skoro divadlo:), také jsem chodil na střední školu pro herce a tam jsem hrál 

divadlo s kamarády. 

Jaký máte názor na sport? 

Já sport miluji, když jsem bydlel na Smíchově, tak jsem chodil s kamarády 2x týdně do 

posilovny a ve středu hrát fotbal. A když jsem se přestěhoval a začal chodit na Chvaletickou, 

tak to skončilo, protože se nevyplatilo jezdit ze Smíchova sem na hřiště, ale takový pan učitel 

Theimer a pan učitel Soukup, to jsou mí kamarádi z fotbalu:). A teď chodím denně plavat do 

Hloubětína, abych si vyčistil hlavu. 

A fandíte nějakému klubu? 

No, chtěl bych vidět Barcelonu hrát s někým naživo, jinak fandím rugby týmu All blacks (tým 

z Nového Zélandu) a sledoval jsem mistrovství světa právě v rugby, jak bylo v Japonsku. 

      Jakub Folk a Adam Heřman (8. C) 
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KVÍZ 

UČITELÉ V PRAVĚKU  
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Správné odpovědi najdete na poslední straně. 
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KULTURA 

FILM 

 

 

HARLEY QUINN 

Základní motiv nového akčního filmu Birds of Prey (Draví ptáci) je, 

že postava z filmu Sebevražedný oddíl, bývalá psychiatrička Harley 

Quinn, která se zamilovala do Jokera, se osamostatnila. Rozešla se 

s panem J. a má svou vlastní partu. A tahle parta umí dávat pěknou 

nakládačku.    Alespoň tak to vypadá v trailerech na tenhle „dívčí“ 

akčnák. Ostré holky a tvrdé baseballové pálky, spolu s šílenými 

hláškami, které Harley Quinn trousí, slibují pekelnou podívanou. Na 

další kousek z dílny DC Comics se můžeme těšit už v únoru příštího 

roku.  

Róza Pošmourná  

 

ZLOBA 

Existovala dvě území. V jednom vládl starý a hamižný král, v tom druhém 

žádného krále nepotřebovali, protože v něm nežili obyčejní lidé, ale bytosti s 

nadpřirozenými schopnostmi. Jednoho dne se Zlobilka (víla) dovídá, že chudý 

chlapec Stefan ukradl krystal, a tím začíná její dobrodružství. Zlobilka a Stefan 

se navzájem poznávali a Zlobilka ke Stefanovi začala cítit něco víc než jen 

pouhé přátelství. Později Zlobilku Stefan zradil a ona se jako Zloba rozhodla 

pomstít. Zaklela mu dceru (princeznu Auroru) kouzlem, které dokáže zlomit jen 

opravdová láska. 

  



 

- 11 - 

 

 

HOTEL TRANSYLVÁNIE  3 –  PŘÍŠERÓZNÍ  

DOVOLENÁ  

Příběh začíná v minulosti, kdy jsou příšery na cestě s Drákulou. 

Začne je pronásledovat Abraham Van Helsing, který chce všechny 

příšery vyhubit. 

V současnosti se v Hotelu Transylvánie připravuje svatba. Drákula 

má všeho nad hlavu, Mavis tedy vymyslí pro něj a všechna 

strašidla dovolenou na parníku. Ale v tu chvíli netuší, že kapitánka 

je pravnučka Abrahama Van Helsinga, který má v úmyslu získat 

ve ztraceném městě Atlanta věc, která probudí krakena, který zničí 

strašidla. John využije svůj počítač a začne boj o záchranu příšer. 

Drákula se zamiluje do kapitánky a zachrání pradědečka 

Abrahama Van Helsinga, který padá do hlubiny.  

Daniela Kováčová 

 

JOKER 

Jde o snímek Todda Phillipse natočený v roce 2019. Tento 

psychologický thriller s Joaquínem Phoenixem v hlavní roli běží 

v našich kinech již od 3. října. Pokud jste ale zvyklí na Jokera jako 

padoucha všech padouchů, tak to jste na velkém omylu. Tento snímek 

totiž představuje Jokera ještě před jeho rozkvětem. Jokera v některých 

scénách budete chápat, a dokonce s ním i soucítit. Tento film také 

dostal několik nominací na Oscara a není pochyb, že alespoň jednu 

promění. Takže pokud už vám je 15 (nebo máte kamaráda, který dělá 

občanky 😊), tak určitě doporučuji.   

 

Kryštof Mimra 

 

 

 

DEPEŠÁCI V  KINECH! 

Jedná se o anglickou rockovou skupinu Depeche mode v čele se zpěvákem Davidem Gahanem. Tento film 

pojednává o největších fanoušcích této skupiny, kteří nevynechali snad jediný koncert. Film se v našich kinech 

hraje již od 21. 11., takže jestli chcete poznat tuto kultovní kapelu, zajděte na dokument Spirits in the forest. 
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Kryštof Mimra 

MUZIKA 

QUEEN V PRAZE? 

Queen přímo ne, ale pokud se řadíte mezi fanoušky této skupiny, pak je to něco pro Vás, jelikož 15. května 2020 

se bude v pražské O2 aréně konat koncert kapely Queenie, která se řadí mezi nejlepší revivaly Queenů vůbec. 

Těšit se můžete na hity jako Bohemian rhapsody, We will rock you, Don´t stop me now, Another one bites the 

dust, Love of my life, Show must go on či I want to break free.  

          Kryštof Mimra 

HRY 

FIFA 20 

Jde o další ročník hry FIFA od vývojáře EA Sports, který s sebou tentokrát přináší spoustu novinek. Tou 

nejhlavnější je určitě režim Volta, kde si budete moct jen tak zakopat na ulici s vlastními hráči, či dokonce s 

vlastním týmem. Opět zde také pokračuje Cesta, kde můžete hrát za Alexe Huntera, Dannyho Williamse a Kim 

Hunterovou. Jsou zde také 3 české týmy, a to SK Slavia Praha, AC Sparta Praha a FC Viktoria Plzeň. Nejvyšší 

hodnocení (pokud nebereme ikony) má Lionel Messi, a to 94. 

Kryštof Mimra 

LITERATURA 

ŠEST VRAN  

Autor: Leigh Bardugo  

Počet stran: 381 

Pokračování: Prohnilé město 

 

Anotace: Ketterdam – rušné přístavní město, kde se dá za peníze koupit 

naprosto cokoliv. Nikdo to neví lépe, než Kaz Brekker, fenomenální 

podvodník a zloděj. Neštítí se žádné špinavé práce a dokáže vybruslit z každé 

situace. Jednoho dne dostane nabídku, na kterou by kývl jen šílenec. 

Pohádková odměna však několikanásobně převyšuje všechna nebezpečí, 

která ze sebevražedné zakázky plynou. Sám to ale nezvládne. Bude 

potřebovat další pomocníky… 

Trestance prahnoucího po pomstě.                                                                                                                 

Zázračného střelce se slabostí pro hazardní hry.                                                                                                  

Černou ovci z prominentní rodiny na útěku z domova.                                                                               

Špiónku pohybující se neslyšně jako stín.                                                                                                                                       

Dívku využívající svoji krásu jako smrtící zbraň. 

Šest nebezpečných psanců se pokusí o nemožné – vloupat se do Ledového paláce, nejstřeženější pevnosti světa. 

Kdo z nich přežije? Jaká tajemství vyplavou na povrch? Odvrátí nebezpečí, které hrozí světu? 

Veronika Boudová 
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SHERLOCK HOLMES 

Chtěla bych vám představit sérii knih podle seriálu Sherlock Holmes. 

Tato série knih má speciální formát. Nazývá se manga. Manga jsou japonské komiksové knihy čtené zprava doleva. 

Do série manga s Sherlockem Holmesem patří případy Studie v růžové, Slepý bankéř, Velká hra, Skandál v 

Belgravii, Psisko baskervillské, Reichenbašský pád, Prázdný pohřebák, Znamení tří, Poslední přísaha, Přízračná 

nevěsta, Šest železných dam, Skomírající detektiv a Poslední případ. 

STUDIE V RŮŽOVÉ  

Tento případ je o prvním setkání Sherlocka Holmese a doktora Johna Watsona při jejich prvním případu 

taxikářského sériového vraha, který se svými obětmi hraje hru. Hra spočívá v tom, že taxikář své oběti dá na výběr 

mezi dvěma pilulkami. Jedna je otrávená, a on si vezme tu druhou. Pokaždé vyhraje sériový vrah. Nikdo neví, jak 

to dělá. Když je detektiv Scotland Yardu Lestrade v koncích, požádá o pomoc Sherlocka Holmese a doktora Johna 

Watsona.   

Dnes existují spekulace o tom, jak dokázal vrah pokaždé vyhrát. Nejpravděpodobnější je, že pilulky byly v pořádku 

obě, ale jed byl ve sklenici s vodou, kterou dal každé oběti na zapití. 

scénář: Steven Moffat, Mark Gatiss 

manga: Jay. 

Připravila Anežka Šípová  
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SPORT  

A NYNÍ VÝBORNÁ ZPRÁVA PRO MILOVNÍKY SPORTŮ! 

NA ŠKOLE SE CHYSTÁ VELKÁ SPORTOVNÍ AKCE A ŠKOLNÍ ČASOPIS BUDE první, KDO BUDE 

INFORMOVAT O DATU a místě KONÁNÍ včetně jiných detailů. ALE TO UŽ JE MOC INFORMACÍ PRO 

TOTO ČÍSLO, POKUD CHCETE VĚDĚT VÍCE, TAK POČKEJTE NA DALŠÍ ČÍSLO TOHOTO ČASÁKU, 

PROTOŽE ŽÁDNÝ VYUČUJÍCÍ O TÉTO AKCI NEMÁ ŽÁDNÉ INFORMACE A ZPRÁVY :) TĚŠTE SE 

NA DALŠÍ ČÍSLO! 

Jakub Folk 

SLAVIA PRAHA V LIZE MISTRŮ 

Slavia se po minulé úspěšné sezóně (2018-2019) dostala do předkola Ligy mistrů, kde porazila CFR Kluž doma i 

venku (oba dva zápasy skončily 1:0).  Po postupu do skupiny se dostala do tzv. „skupiny smrti“, ve které byla: 

Barcelona, Inter Milán a Borussia Dortmund. Získala pouze dva body, a to po remíze s Interem (1:1) a 

s Barcelonou (0:0). Ostatní zápasy prohrála. Góly dával Peter Olaynka (1 proti Interu), Tomáš Souček (1 proti 

Interu a jeden proti Dortmundu) a Jan Bořil (1 proti Barceloně). Do takovéto příležitosti je dostal trenér Jindřich 

Trpišovský.  

Sestava – brankáři: Ondřej Kolář, Přemysl Kovář 

                obránci: Jan Bořil, Vladimír Coufal, Michal Frydrych, David Hovorka (momentálně zraněný), Ondřej 

Kúdela, Tomáš Holeš, Jaroslav Zelený 

               záložníci: Josef Hušbauer, Lukáš Masopust, Peter Olaynka, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Nicoale 

Stanciu, Petr Ševčík, Ibrahim Traore 

              útočníci: Stanislav Tecl, Milan Škoda, Mick Van Buren, Abdula Yusuf 

1. Inter (1:1) 2. Dortmund (0:2) 3. Barcelona (1:2) 4. Barcelona (1:1) 5. Inter (1:3) 6. Dortmund (1:2)   

 

 

                                                                                                                                                         

Slavia tedy už nemůže postoupit. 

Jak ale prohlásil klubový boss Jaroslav Tvrdík: „Nikdo se nám nakonec nesmál. Všichni již ví, kdo je Slavia 

Praha. Nádherný první rok v Lize mistrů. Příští rok na shledanou.“ 

Dominik Kopecký 

 

 

 

Barcelona                14 

Dortmund               10 

Inter                         7  

Slavia                       2 
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PLÁŽOVÝ FOTBAL 

Jedná se o plážový kolektivní sport, který se hraje na pískovém hřišti obdélníkového tvaru o rozměrech                      

26-28 x 35-37 metrů. Branka má rozměry 2,2 x 5,5 metrů. 

Hra je oproti klasickému fotbalu rozdělena na třetiny po 12 minutách. Základní hrací doba tedy činí 36 minut. 

Zápas nemůže skončit remízou, proto se v případě nerozhodného stavu nastavují na vrch základní hrací doby 3 

minuty s pravidlem zlatého gólu. V případě, že prodlužení nerozhodný stav nezmění, přichází penalty s pravidlem 

náhlé smrti. 

Hru hraje vždy pět hráčů v každém družstvu, čtyři hráči v poli a 

jeden brankář. Tým má k dispozici ještě pět hráčů na střídačce.  

Hráči ke hře nepotřebují sportovní vybavení, hrají bez bot 

(kopaček) a ve svém dresu. 

Rozhodčí má navíc kromě klasické žluté a červené karty k 

dispozici i kartu modrou. Pokud hráč v zápase dostane modrou 

kartu, znamená to pro něj vyloučení na 2 minuty. 

Plážový fotbal není finančně náročný, ale v České republice je 

málo dostupný, tudíž je to pro nás méně známý sport. Od našeho 

sportovního redaktora dostává bodové ohodnocení 8/10. Pokud 

byste si chtěli plážový fotbal zahrát, informujte se na stránkách www.beachsoccer.cz. 

Adam Heřman 

PODVODNÍ HOKEJ   

Pro většinu z Vás je tento sport neznámý. Vodní hokej je 

kolektivní nekontaktní sport. Pravidla jsou stejná jako u 

ledního hokeje. Hraje se pod vodou, po jehož dně se hýbe 

puk.  

Každý hráč je vybaven potápěčskou výstrojí, hokejkou a 

rukavicemi. Puk váží 1,2 až 1,5 kg, aby lépe klouzal po 

dně.  

Hrací plocha je 20 až 25 metrů dlouhá a 12 až 15 metrů 

široká. Šířka branek, které jsou ve středu, je 3 metry. Hraje 

se v hloubce minimálně 2 metrů.  

Doba hry je 2 x 15 minut s tříminutovou přestávkou.  

Hru kontrolují 3 rozhodčí: hlavní na boku bazénu, 2 

vedlejší pohybující se ve vodě, časoměřič a zapisovatel.  

Tento hokej vznikl roku 1954 ve Velké Británii. Vymyslel 

ho jistý Alan Blake, člen potápěčského klubu. Problém byl, že se v zimě v moři potápět nedalo, a tak ho napadlo vynalézt 

nějaký vodní sport. Když to vymyslel, jmenovala se hra OCTOPUSH (osm tlačících). Nyní je sport zaregistrován u 

Mezinárodní potápěčské federace.  

Ve světě patří k dynamicky se rozvíjejícím sportům. V současnosti jsou úspěšné týmy Jihoafrické republiky, Austrálie, 

Kanady, Nizozemí, Velké Británie a Francie.  

V ČR se začala historie vodního hokeje psát v 90. letech 20. století. Zajímat se o něj začali studenti v Českobudějovickém 

klubu sportovních potápěčů. Vytvořili první a dosud jediný oficiální potápěčský klub v ČR. 

Daniel Lehejček  

http://www.beachsoccer.cz/


 

- 16 - 

AKCE NA CHVALETICKÉ 

ŠTAFETY 

V pátek 27. 9. 2019 se konaly štafetové závody pro třídy 2. stupně. Přestože den před 

závody pršelo a trať byla ještě trochu mokrá, sešli se všichni závodníci a třídy s dobrou 

náladou bojovat o stupně vítězů. Fandilo se ze všech sil a některým závodníkům ukápla i 

slzička zklamání. Nejlepší výsledky měla 7. A se čtyřmi poháry. 

Výsledky štafet 2019:                                

6.-7. třída 

Holky: 

1. 7.a  

2. 6.a   

3. 6.c 

Kluci: 

1. 6.a 

2. 7.a  

3. 6.c   

Smíšená:  

1. 7.a  

2. 6.a  

3. 7.a    

 

8.-9. třída 

Holky: 

1. 8.c  

2. 8.b 

3. 8.a 

Kluci: 

1. 9.a  

2. 9.b  

3. 9.c  

Smíšená: 

1. 9.c  

2. 9.a  

3. 8.c  
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- 18 - 

VÁNOČNÍ LAŤKA  

Jako každý rok proběhla poslední školní den v roce 2019 Vánoční laťka. 

A tady máme vítěze: 

6.-7. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-9. třída 
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LISTOPADÁNÍ 

Poslední listopadový čtvrtek se uskutečnilo každoroční Listopadání. 

Začínalo se v 17:00 hodin. Všichni přišli s nadšením a dobrou náladou tvořit mosty ve všech podobách. Pilně 

s pracovalo ve všech dílnách.  

Dobrou náladu nezkazily ani menší pracovní úrazy s nářadím. 

Náplast vše spravila a všichni dokončili svá díla včas na prezentaci v tělocvičně. 

1. Dílna tvořivá: p. ředitel, pí uč. Falberová, pí uč. Langmaierová 

2. Dílna tvořivá: pí uč. Potměšilová, pí uč. Bartáková, pí uč. Vlachová 

3. Dílna umělecká s fantazií: pí uč. Štírská, pí uč. Rieder  

4. Dílna pohybová: pí uč. Jahodová, pí uč. Reitspiesová 

5.  Dílna hudební: p. uč. Tvrz, pí uč. Hodková, p. uč. Matušů 

6.  Dílna badatelská: pí uč. L. Hrušková, pí uč. Čermáková 

7.  Dílna výtvarná: pí uč. Kotoučová, pí uč. K. Hrušková 

 Vaření: pí uč. Lehovcová, pí uč. Medová, pí uč. Affašová   
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SAMETOVÁ REVOLUCE NA  ZŠ CHVALETICKÉ  

Ve škole jsme oslavovali 30 let od sametové revoluce. Každá třída si udělala svůj vlastní klíč. Na ně potom žáci 

malovali českou vlajku, psali jména Václava Havla, Marty Kubišové a dalších osobností „listopadu“. Klíče jsme 

vyvěsili ve vestibulech horní i dolní budovy a k nim jsme přidali artefakty z 80. let 20. století. V pátek jsme se o 

velké přestávce shromáždili venku na hřišti. Na střeše školy byla paní učitelka Matějíčková, páni učitelé Matušů 

a Matějíček a s nimi i pan ředitel. Paní učitelka zazpívala Modlitbu pro Martu od Marty Kubišové, my zpívali s ní 

a všichni jsme cinkali klíči. 

Veronika Boudová  
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PRO NEJMENŠÍ 

SPOJOVAČKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVÍŘECÍ KŘÍŽOVKA 

(připravila Šárka Morávková) 

1. Zvíře podobné myši, které umí létat. 

2. Hravý savec, který rád leze po stromech a má dlouhý ocas. 

3. Pták, který neumí létat, ale rychle běhá. 

4. Savec, který nosí svá mláďata v kapse na břiše a umí výborně skákat. 

5. Korýš, který umí chodit pozpátku. 

6. Šedé zvíře s velkýma ušima a dlouhým chobotem. 

7. Africké zvíře s dlouhým krkem. 

8. Plaz s tvrdým krunýřem. 

9. Plaz, který je schopný měnit svou barvu. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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VYMALOVÁNKA  
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VTIPY ZE ŠKOLY 

Učitelka: „Kdo se pořád otáčí?“ 

Žák: „Země.“ 

Učitelka: „Kdo to řekl?“ 

Žák: „Galileo Galilei.“ 

Učitel na střední škole se rozčiluje: 

„Vy jste tak hloupí, že 80 % z vás propadne.“ 

Ze třídy se ozve: 

„Hahahahaha, tolik nás tu ani není!“ 

 

Čtyři studenti se před zkouškou vydali na chatu na pařbu. Samozřejmě přípravu 

na zkoušku podcenili. V pondělí ráno před zkouškou chtěli zachránit to, co se ještě 

dalo. Zavolali tedy profesorovi s omluvou, že u auta píchli kolo, mají defekt a asi 

nestihnou zkoušku. Profesor, správný člověk, jim vyhověl a zkoušku o dva dny 

odložil. Studenti se na posunutý termín připravili vzorně. Profesor je rozsadil do 

4 místností a rozdal jim zadání se dvěma otázkami. První, za 10 bodů, byla z učiva 

a byla jednoduchá. Druhá, za 90 bodů, zněla: Které kolo? 

 

Ve čtvrté třídě se píše písemka z matematiky. 

Franta pošeptá Karlovi: „Ten učitel je ale d****.“ 

Učitel na to zareaguje slovy: „Nenapovídej, Franto, Karel na to musí 

přijít sám!“ 

 

Učitel: „Pepíčku, skloňuj slovo chléb." 

Pepíček: 

 „Kdo, co? - Chléb.“ 

 „S kým, s čím? - Se salámem.“ 

 „Komu, čemu? - Mně.“ 
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

POZNEJ UČITELE PODLE HLÁŠKY  

1. Veselá 

2. Tvrz 

3. Mudrová 

4. Tvrz 

5. Langmaierová 

6. Hanzlíková  

7. Reitspiesová 

8. Langmaierová 

9. Veselá 

10. Tvrz 

11. Veselá 

12. Pasini 

13. Hanzlíková

 

UČITELÉ V PRAVĚKU  

A - Čermáková (3x) 

B - Štirská 

C - Reitspiesová 

D - Matějíčková 

E - L. Hrušková 

F - Tvrz (2x) 

 

ZVÍŘECÍ KŘÍŽOVKA 

nosorožec 

WE WANT YOU 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rád bych Vám za celou redakci školního časopisu Chvaleťák chtěl říct, že se k nám můžete přidat. Stačí 

napsat na e-mail, který máte ve třídě na papírku a nyní i tady: chvaletickydenik@seznam.cz, a my Vám napíšeme, 

kde se scházíme. Je jedno, jestli jste páťák nebo deváťák. Rádi uvidíme kohokoliv, kdo se bude snažit, aby tento 

časopis měl větší a větší oblíbenost a Vy, naši spolužáci, jste se těšili na každé další číslo. Do e-mailu nezapomeňte 

napsat své jméno a příjmení. 

Těšíme se na všechny! 

8.C           Folk Jakub  
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